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 ادارة املشروعات الحطويرية

 ؤلايميل الخاليللخقذيم عً طزيق 

maharty.job@edu.gov.qa 

 مدرب اللغة العربية

 مدرب اللغة الانجليزية

 مدرب الرياضيات

و شهادة الخعليم العالي )بكالىريىص، ماجطخير ،دكخىراه أو( مً جامعاث معترف بها   -

 
ً
 بمعذل جيذ جذا

 في مجال العمل بالىظيفت اإلاطلىبت في اإلاذارص. ( ضىىاث10خبرة ال جقل عً ) -

 ( ضىت.45ال يشيذ عمز اإلاخقذمت عً )  -

 ان ال جكىن اإلاخقذمت مىقطت عً مشاولت اإلاهىت )الخذريظ( خالل الثالر اعىام الاخيرة. -

 كحذ ادوى في اخز ضيخين -
ً
 ان يكىن حاصال على جقييم بذرجت اداء جيذ جذا

 شمالء على جميع اإلاطخىياثالقذرة على ؤلارشاد والخذريب لل -

 ألافزاد وجطىيزهمالقذرة على جىجيه  -

 الخبرة في اإلاهاراث اللغىيت والحطابيت. -

 اإلاعزفت في اإلامارضاث الجيذة. -

 خبيرة اللغة العربية

 الرياضيات  خبيرة مادة

 واللغة الانجليزيةخبيرة 

غت العزبيت( والل )الزياضياث،جخصص شهادة الخعليم العالي )دكخىراه أو ماجطخير( في  -

 كأقص ى حذ.مً جامعاث معترف بها
ً
 ، و بمعذل جيذ جذا

 ( ضىىاث في مجال العمل بالىظيفت اإلاطلىبت في اإلاذارص.15خبرة ال جقل عً ) -

 ( ضىت. 50ال يشيذ عمز اإلاخقذمت عً )  -

 ال جكىن اإلاخقذمت مىقطت عً مشاولت اإلاهىت )الخذريظ( خالل الثالر اعىام الاخيرة. -

 كحذ ادوى في اخز ضيخينحاصلت  -
ً
 على جقييم بذرجت اداء جيذ جذا

 الخبرة في اإلاهاراث اللغىيت والحطابيت. -

 اإلاعزفت في اإلامارضاث الجيذة. -

 ألافزاد وجطىيزهمالقذرة على جىجيه  -

 القذرة على ؤلارشاد والخذريب للشمالء على جميع اإلاطخىياث -

 ادارة الحخطيط والجودة 

 الخاليؤلايميل للخقذيم عً طزيق 

watheefa@sec.gov.qa 

 في ادار ألاعمال جخصص ادارة اضتراجيجيت دكخىراهماجطخير/ - الحخطيط الاستراثيجي اسخشاري 

 ضىت في الخخطيط الاضتراجيجي 20الى  15خبرة  -

 حاصل على شهادة عاإلايت في الخخطيط الاضتراجيجي -

 الخعليمخبرة في مجال  -

 بكالىريىص احصاء أو ادارة أعمال واإلاعلىماجيت  - اخحصاص ي ثحليل بيانات

 ضىت 10الى  6خبرة مً  -

 معزفت في اضاليب الاحصاء والبحث والخحليل وخبرة في بيئت جزبىيت  كالجامعاث أو  -

 مؤضطاث عامت 

mailto:watheefa@sec.gov.qa
mailto:watheefa@sec.gov.qa
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 ماجطخير /دكخىراه في ؤلادارة - خبير الجودة

 ضىت في مجال الجىدة 15-10خبرة  -

 شهادة عاإلايت في الجىدة -

 ماجطخير / دكخىراه في الادارة  - خبير ألاداء املؤسس ي

 اإلاؤضس يضىت في الخطىيز  15-10خبرة  -

 حاصل على شهادة عاإلايت في الخطىيز اإلاؤضس ي -

 بكالىريىص/ماجطخير في الادارة/ الهىذضت/ جكىىلىجيا اإلاعلىماث - اخحصاص ي جودة

 ضىىاث في الجىدة 10-6خبرة  -

 بكالىريىص/ماجطخير في الادارة/الهىذضت/ جكىىلىجيا اإلاعلىماث - الحطوير املؤسس ي اخحصاص ي

 ضىىاث في الخطىيز اإلاؤضس ي 10-6خبرة مً  -

 بكالىريىص/ماجطخير/ دكخىراه في الادارة/الهىذضت/ جكىىلىجيا اإلاعلىماث - خبير ادارة البرامج واملشاريع

 ضىىاث كمذيز مشزوع 7في اإلاجال منها  على ألاقل ضىت 15خبرة  -

 PMPحاصل على شهادة  -

 بطالقت -
ً
 وكخابت

ً
 اجادة اللغخين العزبيت والاهجليزيت جحذزا

 بكالىريىص/ماجطخير في الادارة/الهىذضت/ جكىىلىجيا اإلاعلىماث - اخصائي ادارة البرامج واملشاريع

 ضىىاث كمذيز مشزوع 3في اإلاجال منها  ضىىاث على ألاقل 6خبرة  -

 PMPحاصل على شهادة  -

 بطالقت -
ً
 وكخابت

ً
 اجادة اللغخين العزبيت والاهجليزيت جحذزا

 بكالىريىص ادارة أو ما يعادلها - اخحصاص ي الادوات والبرمجيات

 معزفت بمبادئ ومفاهيم ادارة اإلاشاريع -

 MS Project MS Visioمهارة في اضخخذام جطبيقاث اإلاايكزوضىفذ ويفضل معزفت ببرامج  -

 بطالقت -
ً
 وكخابت

ً
 اجادة اللغخين العزبيت والاهجليزيت جحذزا

 ماجطخير في الاعالم والاجصال - اسخشاري اعالمي

 ضىت في مجال الاجصال والاعالم 15 -

 مهارة في اضتراجيجياث الاجصال والاعالم -

 معزفت بمفاهيم وادواث وممارضاث العالقاث العامت -

 مهاراث اجصال وجىاصل فعالت -

 مهاراث لغىيت شفهيت وجحزيزيت في اللغخين العزبيت والاهجليزيت -

 مترجم شفهي

 ثرجمة فورية وجعاقبية

 البكالىريىص في اللغت الاهجليزيت  -

 ضىىاث في الترجمت الفىريت والخحزيزيت 3جقل عً  خبرة ال  -

 اجادة اللغخين العزبيت والاهجليزيت  -
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 وقىاعذ الىحى والصزف والتركيبالفهم الجيذ واإلاعزفت اإلاخعمقت باإلاصطلحاث  -

 مهارة اضخخذام الحاضىب واجهشة الترجمت والطماعاث -

 مؤهل جامعي في الصحافت والاعالم - محرر صحفي )انجليزي(

 ضىىاث 3خبرة في العمل الصحفي اإلايذاوي ال جقل عً  -

 اجاد اللغت العزبيت  والاهجليزيت -

 اجادة اضخخذام الكمبيىجز والاهترهذ  -

 شهادة اإلااجطخير في الاجصال و الدطىيق - خبير جسويق

 ضىىاث في مجال الاجصال والدطىيق 10خبرة  -

 معزفت باضتراجيجياث الاجصال والدطىيق -

 معزفت بمفاهيم وادواث وممارضاث الاجصال والدطىيق -

 مهاراث لغىيت شفهيت وجحزيزيت قىيت في اللغخين العزبيت والاهجليزيت -

 ل ، بىربىييذ، بزوجكذ(مهاراث في الحاضب آلالي )وورد، اكط -

 


